
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanvullende voorwaarden op de  

Algemene voorwaarden 
 

Keurmerk Private Lease 
 

A.1.0122 



Artikel 1 Verzekering (aanvullend op artikel 1, 25 en 26)  
1.1 De Leasemaatschappij draagt er zorg voor dat de leaseauto op het moment van aflevering is verzekerd tegen de 

risico’s van wettelijke aansprakelijkheid en cascoschade.  
1.2 Het leasecontract omvat een verzekering die bij gebruik van de leaseauto in het buitenland recht geeft op een 

repatriëringsregeling en nazending van onderdelen voor de auto.  
1.3 In de autoverzekering als bedoeld in artikel 2A is geen verzekering tegen risico’s van beschadiging respectievelijk 

verlies van persoonlijke eigendommen van Klant en/of de berijder en/of inzittende(n), niet behorende tot de 
gebruikelijke uitrusting van de auto, begrepen.  

1.4 De verzekeringsvoorwaarden van de Leasemaatschappij zijn van toepassing, deze zijn te vinden op de website van 
Leasys Nederland B.V. (www.leasys.com). Klant verklaart dat zij kennis heeft genomen van de verzekerings-
voorwaarden en dat zij daarmee akkoord gaat.  

1.5 Op de door de Leasemaatschappij afgesloten WA- en cascoverzekering, gelden de navolgende bepalingen:  
Schade aan de auto of schade aan derden of zaken daarvan die, om welke reden dan ook, niet, dan wel niet ten volle 
door de verzekering wordt vergoed, is voor rekening van Klant. Klant vrijwaart de Leasemaatschappij tegen eventuele 
aanspraken van derden;  
Als schadegeval wordt in ieder geval aangemerkt iedere gebeurtenis zoals omschreven in de Wegenverkeerswet, de 
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen en/of de verzekeringsvoorwaarden, ongeacht of deze al dan niet 
op de openbare weg heeft plaatsgevonden, ervan door de politie proces-verbaal is opgemaakt, dan wel er zodanige 
maatregelen getroffen zijn dat betrokken verzekeringsmaatschappijen overgaan tot betaling van de schadepenningen; 
Auto’s waarvan de consumentenprijs een door de Leasemaatschappij aan te geven bedrag overschrijdt en door de 
Leasemaatschappij aan te geven diefstalgevoelige auto’s dienen standaard te worden voorzien van een deugdelijke 
diefstalalarminstallatie, naar keuze van de Leasemaatschappij. Indien een daarvoor in aanmerking komende auto 
desondanks niet is voorzien van een deugdelijke installatie, zal de door de Leasemaatschappij te lijden of geleden 
schade als gevolg van diefstal of inbraak voor rekening zijn van Klant.  

1.6 Ingeval schade, behoudens de eigen bijdrage in de verzekeringsovereenkomst, wel door de verzekeraar wordt 
vergoed, is klant per schadegeval een bedrag aan eigen bijdrage verschuldigd. In de verzekeringsvoorwaarden 
worden in artikel 2B de maximale eigen bijdragen per schadegeval genoemd. Indien bestuurder ten tijde van het 
incident 25 jaar of jonger is en of korter dan 3 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs is, geldt een verhoogt eigen 
bijdrage van € 100,- boven op de genoemde bedragen in artikel 1.7.  

1.7 Per schadegeval zal, afhankelijk van het contractueel gekozen pakket, de eigen bijdrage vanaf € 200,- bij de klant in 
rekening gebracht worden echter met een maximum van € 1.000,- per incident. Indien de Klant binnen 12 maanden 
meer dan twee schades veroorzaakt dan zal de eigen bijdrage verhoogd worden conform de tabel behorende bij het 
contractueel vastgelegde pakket voor de verdere duur van het contract: 

 

 

Private Lease Budget:  Binnen 12 maanden  
   

Personen auto Eerste schade vanaf derde schade 

WA schade personen auto € 200 € 400 

Casco schade personen auto € 400 € 800 

WA & Casco schade personen auto € 400 € 800 

Ruitschade € 300 € 300 

     

Private Lease Smart / Private Lease:  Binnen 12 maanden  
   

Personen auto Eerste schade vanaf derde schade 

WA schade personen auto € - € - 

Casco schade personen auto € 200 € 600 

WA & Casco schade personen auto € 200 € 600 

Ruitschade € 150 € 150 

    

Private Lease Top:  Binnen 12 maanden  
   

Personen auto Eerste schade vanaf derde schade 

WA schade personen auto € - € - 

Casco schade personen auto € - € 750 

WA & Casco schade personen auto € - € 750 

Ruitschade € - € 150 



De verzekeringspremie is, vermeerderd met assurantiebelasting en B.T.W. alsmede met de administratiekosten van 
de verzekeringsmaatschappij, onderdeel van het termijnbedrag.  
De Leasemaatschappij kan de verzekeringsvoorwaarden wijzigen of vervangen door andere voorwaarden. De 
Leasemaatschappij zal Klant in dat geval van het voornemen tot wijziging of vervanging op de hoogte stellen, met 
opgave van de voorgenomen wijzigingen of nieuwe voorwaarden. Indien de wijziging leidt tot een beperking van de 
dekking of een verhoging van de premie, heeft Klant gedurende 21 dagen na deze kennisgeving de bevoegdheid de 
leaseovereenkomst zonder kosten te beëindigen, tenzij de beperking van de dekking of de verhoging van de premie 
voortvloeit uit een wettelijke regeling of bepaling. Bij gebreke van tijdige opzegging zijn de nieuwe 
verzekeringsvoorwaarden van toepassing. 

 
De verzekeringsvoorwaarden bevatten diverse bepalingen die enkel de relatie tussen de leasemaatschappij en de 
verzekeringsmaatschappij betreffen. Denk hierbij aan bepalingen over premiebetaling, bonus/malusregeling en aan-en 
afmelding royement. Deze bepalingen zijn niet op u van toepassing. Voor zover de verzekeringsvoorwaarden 
bepalingen bevatten die strijdig zijn met bepalingen in de Algemene Voorwaarden van het Keurmerk Private Lease, 
gelden in plaats van de strijdige voorwaarden, de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease als deze gunstiger 
voor u zijn. 

 
Artikel 2 Persoonsregistratie en toetsing bij Bureau Kredietregistratie (aanvullend op artikelen 2 en 65)  

2.1 De Leasemaatschappij is onderdeel van de FCA Capital Nederland B.V.. De Leasemaatschappij zal naam, adres en 
woonplaatsgegevens van Klant doorzenden aan FCA Capital Nederland B.V. Zij zal deze gegevens uitsluitend 
gebruiken om Klant op de hoogte te stellen van haar producten of diensten.  
Indien Klant tegen gebruik c.q. doorgifte van persoonsgegevens uit 24.1 en 24.2 bezwaar heeft, dan kan Klant zich 
hiertegen verzetten door contact op te nemen met Leasys Nederland B.V., Postbus 330, 1170 AH Badhoevedorp. 
Telefoonnummer: 020 342 1600. 
E-mail: klantenservice.nl@leasys.com  
De Leasemaatschappij zal voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst toetsen of Klant is geregistreerd 
bij Bureau Kredietregistratie (BKR). Tijdens de duur van de leaseovereenkomst kan de Leasemaatschappij toetsen of 
Klant ook uit anderen hoofde dan in verband met de leaseovereenkomst bij BKR is geregistreerd.  

2.2 Na aflevering van de auto aan de Klant en activering van de leaseovereenkomst zal er een registratie plaats vinden bij 
BKR. 

 
Rekenvoorbeeld: 

 Termijn   Looptijd in   Berekening ten behoeve van   
Geregistreerd bedrag bij BKR 

 
 

bedrag 
  

maanden 
  

BKR registratie 
   

         

 
€ 

200,00 36   36 * € 200,- = € 7.200,-  100% van € 7.200,- = € 7.200,- 
        

 
€ 

200,00 48   48 * € 200,- = € 9.600,-  100% van € 9.600,- = € 9.600,- 
            

 
Artikel 3 Aflevering (aanvullend op artikel 8 en 11)  

3.1 Het kenteken van de auto wordt op naam van Klant gesteld.  
3.2 De Klant kan de auto ophalen bij de dealer die de klant voorzien heeft van de Private Lease overeenkomst. Afwijkend 

hierop kan de Leasemaatschappij na overleg met de Klant bepalen om voor een andere afleverlocatie te kiezen.  
3.3 De Klant dient persoonlijk de auto af te halen en zich te kunnen legitimeren met een geldig rijbewijs of paspoort. 

 
Artikel 4 Betaling (aanvullend op artikel 20 en 44)  

4.1 Betaling door Klant vindt plaats door middel van automatische incasso door de Leasemaatschappij van de 
bankrekening van Klant. Klant dient voor aanvang van het contract een machtiging tot automatische incasso te 
ondertekenen. Bij gebreke daarvan wordt de auto niet aan Klant afgegeven.  

4.2 Het kenteken van de auto wordt op naam van Klant gesteld. Dit betekend dat alle boetes van overheidswege direct 
verstuurd worden naar de Klant zonder dat de Leasemaatschappij hier extra kosten voor in rekening brengt.  

4.3 Indien een Klant de leasemaatschappij verzoekt om het contract over te sluiten op een andere Klant, kan de 
Leasemaatschappij de Klant een vergoeding in rekening brengen van € 150,-. 

 
Artikel 5 Meerkilometers (aanvullend op artikel 15) 

5.1 Periodiek, minimaal 1x per jaar, krijgt u van Leasys het verzoek om een actuele kilometerstand door 
 te geven. Indien hieruit blijkt dat uw werkelijk kilometrage meer dan 10% hoger ligt dan het in het 

contract vastgelegde kilometrage dan behoudt Leasys zich het recht voor om het contract aan te 
passen en het contractkilometrage en het bijbehorende maandleasebedrag te verhogen. 

 
Artikel 6 Schademelding (aanvullend op artikel 28, 29 en 42)  

6.1 In geval van schade aan, met of door de auto veroorzaakt, of vermissing van de auto of onderdelen daarvan, of enige 
gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is Klant verplicht:  
- De Leasemaatschappij daarvan direct per brief of e-mail of, als kennisgeving op deze wijze niet direct mogelijk is, 

telefonisch in kennis te stellen; 
- De door de Leasemaatschappij gegeven instructies op te volgen;  
- Binnen 48 uur na de gebeurtenis een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan de 

Leasemaatschappij te zenden;  
- De Leasemaatschappij, haar verzekeraar en door haar aangewezen personen alle medewerking te verlenen,  

inlichtingen te verstrekken en stukken te overleggen die voor de regeling van de schade vereist zijn en zich te 
onthouden van alles wat de belangen van de Leasemaatschappij en haar verzekeraar zou kunnen schaden.  

6.2 Ten aanzien van schadegevallen die niet binnen 48 uur zijn gemeld als omschreven in Artikel 12.1, of niet duidelijk 
omschreven worden in het schadeaangifteformulier en om een van die redenen geweigerd worden door betrokken 
verzekeringsmaatschappij(en), geldt dat de Leasemaatschappij gerechtigd is de getaxeerde kosten van deze schade bij 
Klant in rekening te brengen. 



6.3 Voor het transport van de auto na een aanrijding dient Klant gebruik te maken van de op de groene kaart vermelde 
hulporganisatie die krachtens de WA-verzekering van de auto voor kosteloos transport dient zorg te dragen naar de 
dichtstbijzijnde door de fabrikant van de auto erkende reparateur.  

6.4   Bij pech onderweg dient de klant altijd contact op te nemen met onze alarmcentrale (24/7). De actuele nummers staan 
vermeld in uw handleiding voor berijders die tevens ook te downloaden is op onze Leasys website (www.leasys.com).  

6.5 De basis pechhulp binnen Europa bestaat uit de volgende dienstverlening: 

- Intake en coördinatie van uw melding van pech of ongeval door onze alarmcentrale  
- assistentie ter plekke  
- indien het voertuig niet ter plekke kan of mag worden gerepareerd wordt het getransporteerd naar de 

dichtstbijzijnde garage / merk dealer  
- in overleg met onze alarmcentrale alternatief vervoer inzetten als reparatie langer duurt dan 4 werkdagen 
- repatriëring van het voertuig terug naar Nederland 
- assistentie ter plekke indien u gestrand bent met een lege tank  
- assistentie ter plekke indien u verkeerd brandstof heeft getankt (brandstofkosten zijn voor u) 
- assistentie ter plekke indien u autosleutels hebt verloren of in het voertuig heeft laten liggen 

 
Artikel 7 Gebruik van de Private Leaseauto (aanvullend op artikel 32)  

7.1 De auto mag niet komen buiten de landen waarin volgens het Internationaal Verzekeringsbewijs (de “groene kaart”) 
een verzekeringsdekking bestaat.  

7.2 Uitgesloten van dekking zijn gebeurtenis of ongeval:  
- waarin sprake is opzet 
- waarin sprake is van molest 
- waarin sprake is van een terrorismerisico 
- waarin de feitelijke bestuurder niet in het bezit was van een geldig rijbewijs  
Gedetailleerde informatie inzake onze verzekeringsvoorwaarden is te downloaden op onze Leasys website. 
(www.leasys.com) 

 
Artikel 8 Banden (aanvullend op artikel 36)  

8.1 Onder normale slijtage wordt verstaan dat vervanging van banden pas is toegestaan na 30.001 km. De volgende 2  
banden steeds na een interval van 30.000 km.  

0 km - 30.000 km geen vervanging (abnormaal gebruik) 
30.001 km - 60.000 km maximaal 2 banden te vervangen 
60.001 km - 90.000 km maximaal 4 banden te vervangen 
90.001 km - 120.000 km maximaal 6 banden te vervangen  

Bandenslijtage die afwijkt van bovengenoemd schema wordt gezien als onjuist en/of onoordeelkundig gebruik en 
vervanging zal worden doorbelast tegen de actuele dealerkosten.  
Beschadiging van banden waardoor voortijdig vervanging noodzakelijk is valt niet onder slijtage of de verzekering als 
bedoeld in artikel 1. De kosten voor vervanging zullen op basis van de resterende profieldiepte worden doorbelast. 

 
8.2 Indien winterbanden onderdeel zijn van het contract dan bedraagt het maximaal te vervangen aantal winterbanden 4 

stuks. Winterbanden zijn toegestaan in de periode november tot en met april. Klant dient zelf zorg te dragen voor 
tijdige wisseling. 

 
Artikel 9 Vervangend vervoer (aanvullend op artikel 39 en 41)  

9.1 Afhankelijk van de gekozen leasecondities heeft de Klant recht op gelijkwaardig vervangend vervoer bij onderhouds-
of schadewerkzaamheden. Dit kan zijn na 72 uur, indien de reparatie langer duurt dan 72 uur (Budget pakket) , na 24 
uur indien de reparatie langer duurt dan 24 uur (Smart pakket) of direct bij aanvang van de reparatie (Top pakket). 
Binnen de garantieperiode gelden in ieder geval de merkcondities ten aanzien van vervangend vervoer indien deze 
gunstiger zijn voor de Klant.  

9.2 Onder gelijkwaardig vervangend vervoer wordt verstaan dat de klasse minimaal gelijk is aan de klasse van het te 
vervangen voertuig en dat het aantal zitplaatsen minimaal gelijk is. Motorvermogen, uitvoering en uitrusting zullen 
zoveel als mogelijk gelijkwaardig zijn maar kunnen in positieve of negatieve zin afwijken. 

 
Artikel 10 Vergoeding bij opzegging van de overeenkomst door Klant (aanvullend op artikel 46, 47 en 48)  

10.1 Klant is bevoegd de overeenkomst voor het einde van de contractduur, met inachtneming van de algemene 
opzegtermijn zoals vermeld in artikel 46 van de algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease op te zeggen, mits 
hij aan de Leasemaatschappij de vaste opzeggingsvergoeding voldoet van 40%. Deze opzeggingsvergoeding kan 
afwijken per product (zie leasecontract) echter zal nooit hoger zijn dan 50%. De opzegging leidt pas tot beëindiging 
van de overeenkomst nadat deze vergoeding is betaald. 

 
Rekenvoorbeeld: 

 
Termijn Looptijd in Opzegging    

bedrag maanden in maand  Zonder opzeggingsvergoeding te betalen Conform opzeggingsvergoeding 40% 

€ 200,00 36  25 12 * € 200,- = € 2.400,- 40% * € 2.400,- = € 960,- * 

€ 200,00 36  7 30 * € 200,- = € 6.000,- (6 * € 200,-) + 40% van (24 * € 200,-) = € 3.120,- ** 

 
*Naast bovengenoemde opzegvergoedingen berekenen wij ook het maximum aan opzegvergoeding welke u eigenlijk 
had moeten betalen wanneer u direct voor, de in dit rekenvoorbeeld, kortere looptijd van 24 maanden had gekozen. 
Stel u heeft een contract afgesloten van 200 euro per maand met een looptijd van 36 maanden. Na 24 maanden 
besluit u op te zeggen, er zijn dus nog 12 maanden te voldoen.  
De opzegvergoeding bedraagt in dat geval 12 x € 200,- = € 2.400,- * 40% = € 960,-. Naast deze berekening 
berekenen we ook altijd het bedrag welke van toepassing zou zijn geweest wanneer u bij de start had gekozen voor 
24 maanden. In dat geval was de leaseprijs € 235 geweest. Het maximum is daarom € 235 - € 200 = € 35 x 24 
maanden = € 840,-. Omdat dit laatste bedrag lager ligt, hanteren wij dat bedrag als opzegvergoeding. 



**In het tweede voorbeeld wordt het contract na 6 maanden opgezegd. De eerste 12 maanden van het contract 
worden altijd aan u berekend. Omdat de opzegging binnen het eerste jaar wordt gedaan, geldt daarom een 
afwijkende berekening.  
Ook in dit voorbeeld heeft u een contract van 200 euro afgesloten voor de looptijd van 36 maanden. Na de 6e maand 
besluit u op te zeggen, er zijn dus nog 30 maanden te voldoen. Omdat u de eerste 12 maanden altijd het afgesproken 
leasetarief van 200 euro betaald, betekent dit dat er allereerst nog 6 maanden a 200 euro moeten worden verrekend. 
Over de overige 24 maanden geldt de afgesproken opzegvergoeding. 

 
10.2 Afhankelijk van het gekozen pakket zijn er in de volgende gevallen geen beëindigingskosten verschuldigd:  


    

Overlijden (bij pakketten Budget, Smart en Top) 

 Gedwongen ontslag wat niet de eigen schuld is (bij pakketten Smart en Top) 

 80% of meer arbeidsongeschiktheid (bij pakketten Smart en Top) 

 Echtscheiding (bij pakket Top) 

 Ontbinding van geregistreerd partnerschap (bij pakket Top) 

 Emigratie (bij pakket Top) 
 

Voorwaarde is dat er verlies van inkomen is en Klant daardoor de lease niet meer kan betalen. De Klant dient de 
Leasemaatschappij met bewijs te overtuigen dat zo’n geval zich heeft voorgedaan. Ook dient aan alle verplichtingen 
uit deze overeenkomst te zijn voldaan. 

 
10.3 Adresgegevens voor opzegging leaseovereenkomst: 

Leasys Nederland B.V. 
Afdeling Klantenservice Lease  
Postbus 330 
1170 AH Badhoevedorp  
E-mail: klantenservice.nl@leasys.com 

 
Artikel 11 Overdracht van rechten plichten uit de overeenkomst  

In geval van overdracht van haar onderneming of het deel daarvan waartoe de rechten en plichten uit de 
leaseovereenkomst behoren, is de Leasemaatschappij gerechtigd haar rechten en plichten jegens Klant aan een 
derde over te dragen. Klant verklaart door ondertekening van het leasecontract bij voorbaat daaraan haar 
medewerking te verlenen. 
 
 
 


